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Strona tytułowa 

 



Zało  
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 stochowie, ul.Ks.J.Popiełuszki zlokalizowanej na dz

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
 

 
  


ZAŁO  

   

   – mechanicznie w cało 
   cznie w cało 
    


 

  
 
                          Samochód samowyładowczy 5

  
                           na odległo 

    na składowisko  

                      załadunek mechaniczny – 70% 
  

 Opłata na wysypisku – wg stawek obowi  

   

  

OBIEKT NR 4 - BUDYNEK KOTŁOWNI WRAZ Z PRZYLEGŁYM TE
OBIEKT NR 5 - BUDYNEK STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW (WA
PRZYLEGŁYM TERENEM 
 Y WRAZ Z PRZYLEGŁYM TERENEM 
OBIEKT NR 7 - BUDYNEK DYSPOZYTORNI WRAZ Z PRZYLEGŁY
OBIEKT NR 8 - BUDYNEK STACJI PALIW WRAZ Z PRZYLEGŁY




  ska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                     
 STOCHOWIE UL.KS.J.POPIEŁUSZKI 






 

    


    

   

    

   

    

    

   

    

 Roboty podłogowe             

      

11. Roboty okładzinowe   
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UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedzi
  
 dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je 
 ci za spełnienie wszystkich wymaga 
   

  
 

  

  
 



 

1.4. Zawiadomienie wła 
 ciem robót doł   
  

  

 
 

 

  


  
  

  
 Wykonawca ponosi pełn  

    
   dne materiały, 
 

 

  


 

   

   
   


 ci : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, che

 gazami i pyłami 
ch norm hałasu 
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terenie budowy i na terenu przyległym 

   
   

    


      2.9.       Pełna odpowiedzialno  
            materiałami oraz sprz 

  

  za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własno 


 
    
   roboty i niezwłocznie powiadomi 
tym fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wzno 



 


3. Materiały 
UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urz   przykładowymi przyj 
   
zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuc
producenta materiałów i urz  

3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powin 
    

  

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w spos
 cy ich wła    

3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zach
  

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji i
  składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 



  
    
 


 
  
   
 onego ładunku. Wykonawca powinien dostosowa    
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Wszystkie materiały obj  
    
 
   
skład zadania w cało 
 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w bud 
   

   
 

 
  
   

  

  
 

               -   protokołów odbiorów robót 
  

 
     


  


inwestorskiego przysługuje równie 

 

 cym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresi

 
   

  wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie


  
  

  

 da partia materiału dostarczona na budow 
  
 
 ci materiałów, spoin, otworów na 
 
 
  
 ci powłok antykorozyjnych. 
sposobu naprawy powstałych 
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 materiałów, za 
  
   
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej 

  

   
 
  
 

 
  
  
 
  


-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifi


 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprz 
 powania z materiałami nie odpowiadaj 

 ci materiałów Wykonawca ma obowi 
  od dostawcy materiały odpowiedniej jako 
  warunków transportu i przechowywania materiałów dl

 
 była rytmiczno 
  ci otrzymywanych materiałów 
ły powinny by 


  ci materiałów, sprz 

zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5. 

  
    
   
      
spełniaj 

 

wbudowanych materiałów. 
 

  
  wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmia
  
  
  uzupełnione szkicami w 
 dze obmiarów lub doł czone do niej w formie zał 
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element całego zadania, wyszczególniony w harmonogr

   ci cało  
 

 
 



  

   
 
  
   
  
      

pomiarów zał 
 
  
 

 
 


  
 
   

 
  
 

   dziny i protokoły z bada 



10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w
   
zgłoszonych robót przy odbiorach cz 
    
 cowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. I 
 
 
   
protokołami dotycz 
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 kszego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje si   
trwałe. 
   
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wył 

   

zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 
  
 
 ci  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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                     -  zerwanie humusu i zło 
 
  ciowo na odkład (do pó 

   na odległo 

 
 
 
   




 
Pierwsze główne wytyczenie wykona geodeta wyznaczon 
   
 dzyoperacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 

 
   
  

 
     
 

 Materiały
  

  
  bierna, łopaty. 

 


 
   wszystkie elementy tj. płyty betonowe, 
  
  
 
podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworz ce lokalny układ odniesienia. Pomiar 
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pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskieg 

   

 
      
   wszystkich płyt betonowych, asfaltu 
   
    ci mobilu na odkład  (do 

   pozostał  ładowa   na odległo


  
 zasypanie podło 
 
 

  
Polega na sprawdzeniu obszaru i gł  ci wykopu, stanu zawilgocenia podło  
podło       


 stan podło 
 powierzchni podkładów  
 wła   

  
  

 
        
     
    łat     

 

  

 Podstawa płatno 

 
 


 PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, 
  lenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
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 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
  Podział, nazwy i okre 
 


 

- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
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- rozbiórka opaski z płyt betonowych 


 
  
  
 
  
    
 
 
 
 
  
  
 
  płytek ceramicznych okładzinowych 
  osłon wewn 
  kanału sanitarnego 
 
 


 Materiały pochodz 

Gruz betonowy, elementy metalowe (złom), blacha, płyty chodnikowe, szkło, elementy 


  
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły  

      
  dnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.
 
 cia z placu budowy, stosowa młotki pneumatyczne lek
   
  cych powietrze do młotków pneumatycznych mog
  stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy za   


 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła 
składowiska. Gruz zu   ciowo w podło 
   zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie trans
zanieczyszczały  ony ładunek zabezpieczy 
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Niniejsza specyfikacja obejmuje cało   

   
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniam   
 
   
   
  
    
  
  
 
  
 

   z resztek materiałów. 
a.plac z płyt betonowych 
-płyty betonowe chodnikowe demontowane r cznie załadowa   



 

  
 

  
 
  
 
 
     
  


   


 
 Podstawa płatno 

 
 szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy rob

Przemysłu Mat.Bud.z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13  
  
    


   

oraz wzorów formularzy słu  
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 Materiały


Warunki ogólne stosowania materiałów: 
  
   
  

   





   
  
   
 
małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.  
   
  
 onych na drgania sejsmiczne, na działanie ci 
  
 
   
   
  
  onych na drgania sejsmiczne, na działanie ci 
gazów i cieczy, gwałtowne działanie ci  
 
    
     
   
 dnienia ich wytrzymało 

 złowych, marek itp. Wykonuje si 
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    wył 
 

 
    



  oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 



  
   
spełnia     
      obsługi. Sprz t powinien spełnia
wymagania BHP jak przykładowo osłony z   
obsługi, powinny by 
  
Osoby obsługuj   
 
     tów, stół warsztatowy, c  cia, zbrojenia, piła 
     

 
    
  cie trwałych odkształce 
  y składowa  
    składowane na wydzielonych, 
  
Druty składowane by   


 
  
   
   
budowie składowana na placu magazynowym na podkłada
około 2,0 do 2,5 m) b   nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układa 
     według klas i gatunków, 
rednicy i długo  gach układa si  na placu magazynowym na płask (do o 
   
 


 
 

 
    współprac  
   
   e łuszcz        zatłuszczenia 
    
    ciernym). Nalot rdzy łuszcz    
    
 
    nych płatków rdzy, kurzu i błota. Pr 
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zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb    
   cymi tłuszcze. Stal nara   na działanie 
słonej wody, nale    słodk   łuszcz     i zabłocon 
   
   
      
ciepłej wody. Mo   
 

 
    kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
   
   
     
      
    
 , zwłaszcza pr   
  


  
     przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszcz
   na odcinki długo  
      
(zwłaszcza w przypadku pr     
      
      
  

  
  

Minimalna odległo   na na nim poło  



      
   
  i załama  
       
 
     owych powinna spełnia 
      
      cia powstałe podczas wyginania. 
    
     
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomoc     
        
  
postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt mo na układa 
   lub ołówkiem ciesielskim rozstaw pr  
(głównych) i rozdzielczych. Nast pnie rozkłada si   ne i na nich układa si 
ł  ty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Pó   
     ty u góry płyty. 

 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo   jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
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beton. Po uło   

     
 ej nalotem nie łuszcz     stali zatłuszczonej 
 rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłocone
stali, która była wystawiona na działanie słonej wo
  

-   w płytach i 
Układanie zbrojenia bezpo   

materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Us
  wykonywane według przygotowanych schematów zapewni 
 niej uło    liwiały dalszy monta 
 y układa   
   
   y układa 
  otuliny odpowiadała warto  
   
  y ł   
    ne i uzupełniaj   
  konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniaj 
 

Ł   
   
   ce rodzaje spawanych poł   
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektryczny
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycz
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycz
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektryczny

Ł  tów na zakład bez spawania: 
  ł czenie na zakład bez spawania (wi  

  
      załkowym, zgrzewa  lub ł  
słupkami dystansowymi. Drut wi załkowy o   
ł       
rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słu y ł  
   


Stoły warsztatowe ustawia  
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu nale 
      
    obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Ci   
  
      tów w odległo  
         
Zakładanie pr  
 
ogrodzonym wzdłu   
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Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wył 


  
  trznych i obmiarze uło  
Odległo  dzy oddzielnie układanymi pr 

-   w ławach fundamentowych – zgodnie z rys. konstr

-   w płytach – zgodnie z rys. konstr. 

Odległo  
  

 
-   w płycie – 3cm 

Odległo   
 

 y układa   
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
 
    
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. t
  poł  załkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na 
 ci uło 

   


  jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładk  
    
 
  
 
    
   
 ancji dały 

   
   

 
   
    



  
 

  
    
   
  ancji dały 
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 Podstawa płatno – (kg) poło 
 ce płatno 
ogólne”. Sposób płatno   

 
  
  ty gładkie. 
  ty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
   
   


  
   


  
  
 
  

   
  ty i kształtowniki walcowane na gor  
zwykłej jako  szonej wytrzymało 
 
 
 i stali, symbole główne 
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chanicznie przy pomocy pompy tłocz 
               -   nakładanie mieszanki betonowej r 
  

   starannie poł 

   
cementowego i przepłukanie tego miejsca wod 

 
ciowej ław i 
 




 Materiały
 kubełkowa, izolacja penetruj 

Beton musi spełnia   
-wytrzymało  
     
   
 
  dokonywane ze składników odpowiadaj 
 
   przedło 


   cych materiałów: 

 



- Folia kubełkowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiada  


  
 czne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztych

 
  tłoczn  
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odległo 

  dłu  




 
W trakcie układania mieszanki betonowej, nale   prawidłowo
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotowa 
 ony zagł  
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów po
na siebie na odległo 
Uło     

      -   odsłoni   przed działaniem czynników atmosferycznych 
   

jego uło   

 cych fundamentów poprzez obło 
ło   kubełkow

 -    ławy posmarowa 
 -  kanał instalacji sanitarnej zabezpieczy   

  
Podkład pod posadzki powinien wykazywa  wytrzymało     
 
 

   wraz z cał   podłogi od pionowych elementów 

     
   w podkładzie napr   
- wzdłu      

   
  
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 

  
    
  tów uło   
  

    
 

  
Podło e lub podkład powinny by  trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i 
podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
 zane z podkładem powinny by  układane metod    
   
    
  

   y dokładnie zag     
gładko. 
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    prawidłowo  
-   prawidłowo 
-   prawidłowo 

-   prawidłowo  
    
    
  
Sprawdzenie prawidłowo ci nało 


  
– sprawdzenie materiałów pod wzgl  
  
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
 


Badanie mieszanki betonowej i wła  
   ce wła     

 
-wytrzymało  
  
Pozostałe rodzaje bada 
    
     


Wła  
 

    
  
  anie wałkiem. 
  
podło 

  
  
 dzie płyt styropianowych powinny by  gładkie i proste, 
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– powierzchnia płyt powinna by 
Materiały izolacyjne powinny odpowiada  


  – (m3) wylanego betonu, (m2) uło 

  
Odbiór podkładu  
Odbiór podkładu powinien by   
– po uło eniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmowa 
 ci zastosowanych materiałów, 
– prawidłowo ci uło 
 ci podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
 ci i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowo ci osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 
 cowy robót podłogowych powinien obejmowa 
   du wykonanej podłogi z dokumentacj  
 ci zastosowanych materiałów, 



 
   
  ytych materiałów (z dokumentów lub bada 



  
-sprawdzenie prawidłowo ci ukształtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie poł czenia posadzki z podkładem, 
   
 
-sprawdzenie wytrzymało    

-sprawdzenie prawidłowo ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełni

   z dokładno   

  czenia posadzki, listew i cokołów, 
    
   
    łat     
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub sp   
całej długo    zaniku zało 



   
– po dostarczeniu materiałów na budow 
– po przygotowaniu podło 

Przy odbiorze materiałów nale    
  materiałów z normami, lub 
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Odbiór podło  
– wytrzymało   ci podkładu. 
 
  gło 
   
    do podło 
  
 gło  
  

 Podstawa płatno 
Płaci si  za (m3) uło 

 
  
 BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody bada . Szybka ocena wytrzymało 
 
 


  
  
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
  
 ło  

  młotka Schmidta typu N 
    

badania wytrzymało  
 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody bada 
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 Materiały
-   cegła ceramiczna pełna 





      
  
 cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 
  cegieł połówkowych, p   ci cegieł badanych 
    
Wytrzymało  
  na działanie mrozu po 25 cyklach zamra  

   taka, aby cegła upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła si  na kawałki; mo       cegieł 
nie spełniaj     
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

Cegła dziurawka klasy 5 (je 
     
Wytrzymało  
  
Współczynnik przewodno 
  na działanie mrozu po 25 cyklach zamra  



Marka i skład zaprawy powinny by 
  ciowy składników zaprawy dla marki 5: 
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    ci, aby mogła by   

  
    
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 po  
    
  
  
   
Skład obj       


  
zany, poziomica, łata kieruj 
 ny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, b



 

 wigu do 12 ton (rozładunek r czny lub mechaniczny), wózek widłowy, 
 
Materiały i elementy mog    
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
  ci i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
   rodka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
  wypełnione materiałem wy ciółkowym. 
Na placu budowy cegł  pełn  układa si  na terenie wyrównanym w kozłach po 250 
sztuk wg poszczególnych klas, a cegł  
Pustaki kominowe składuje si  w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 
  

 
Przed uło eniem w murze cegł     
  warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wi 
10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica mur
   
  

Skład obj   

   warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi  
 
     cianki działowe grubo  ej 1 cegły 
      cian głównych. 
   liwie równomiernie na całej ich długo ci. W miejscu poł 
      
Cegły układane na zaprawie powinny by 
Przy murowaniu cegł  , zwłaszcza w okresie letnim, nale y cegły przed uło 
  
    
  ne i zamurowania ł    
   elbetowej na kołki rozporowe. 
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Mury z cegły pełnej:

  

10 mm w spoinach pionowych podłu  
 
  dokładnie wypełnione zapraw  
 y wypełnia   trznych licach na gł  
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u ytych w połówkach do murów no     15% całkowitej 
liczby cegieł. 
 eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła 
      wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Poł    tem prostym i wykonanych z cegieł o 
          

Mury z cegły dziurawki (je   
Mury z cegły dziurawki nale   według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W naro  czeniach murów oraz w kanałach dymowych nale 
   cegł  pełn 




-ł  

  
   pustaków, wymiaru, kształtu, liczby p   
     prawidłowo  
 
Przy odbiorze cegły nale  
 ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wyma
  
wymiarów i kształtu cegły,
  
 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto 
    ci cegły przez prób      
 ci na działanie mrozu). 


   
   cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa  

   cianki działowej, luksfera,(m2) 


  


  
   
    
szczegółow      
    
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usun cia nieprawidłowo 
  
   
 


 
    
   
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. C 
 
   
kierownika budowy. Protokół odbioru cz   
   

 
   
     
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana pr 
przedło  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre  
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 zany jest przedło    
−   

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wpr

−  
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykon
−   
 ytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegaj  

 Podstawa płatno 


 
 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i b
 
 
 PN-75/B-12001  Cegły budowlane pełne wypalane z gl
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i b
 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryter  

 
 
 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryter  
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                -   obróbka blacharska połaci dacho
  

 

Materiały
-  blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, gr 0.75m


 ty do drewna, kołki rozporowe 





 owe, łaty drewniane, profile stalowe 

  
   tarka do blachy, młotek, poziomica, 
pion, łata(2mb), d 

 
  ci do 12ton, wózek widłowy 

 

 
- przygotowanie połaci do pokrycia pap 
-  impregnacja podło 
- układanie papy termozgrzewalnej na zakład. 
-   obróbki blacharskie ł  

Przed uło        uzupełni   
    
  
W celu prawidłowej wentylacji   
  
   
 

 

   



  ska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                     
 STOCHOWIE UL.KS.J.POPIEŁUSZKI 

 

łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstr


     nikach – ł  
  w haki i odpowiednio poł czy na zł 
     ej poło 
    

Zakładanie ł cznika na poł 
Ł  y najpierw nało       
zaczep ł cznika w dół i obróci go do rynny oraz zamkn  ł cznik mał  


 y ustali poło 
 y od odległo         
rozstawie max  co 1,0 m, odpowiedni do materiału   
   
Ustalenie długo 
     te na około 50 mm. 
   w odległo ci około 40 mm od 

   

Dopuszczalne odchyłki w dokładno 
  
  
  naprawione lub wymienione na koszt własny 

   


 
 
działu. Przed przyst   
   
 ciem napraw i zamówieniem materiałów nale 
      
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  
  


  

 
-   prawidłowo 



-   prawidłowo 

  
 
 
- sprawdzenie prawidłowo     głównie 
   wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
   
    przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumien
  15 min. i obserwowanie, czy spływaj 
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   poł  
  elementów składowych, 
prawidłowo 
    
  
- Materiały przeznaczone do wbudowania musz  


  
 

  

  
  
 
    
ianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 


- protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz 
   
   
  
- protokoły z odbiorów cz    
 tkie zmiany i uzupełnienia) 

 Podstawa płatno 




  
 


 
 
 
 


 
 
  głych 
  
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe
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- przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego gr 6c
- przyklejenie i przymocowanie ł cznikami meczhanicznymi płyt styropianowych fasadow
  pnie nało   z włókna szklanego na  
 
- Styropapa klejona  i mocowana ł  
 
- Uło 
    Ekofibru lub granulatu z wełny mineralnej  


 Materiały
-   płyty styropianowe frezowane EPS70 i EPS100 ró  
-   pł.styropianowe ekstrudowane gr.6cm o kapilarno  

-  granulat z wełny mineralnej lub Ekofiber 
 
-   siatka z włókna szklanego 
 
-   listwy cokołowe 

-  ł 



   składowane na podkładach drewnianych lub 
 
  
Styropian/wełna powinien by  w płytach, które nie mog   kane, skruszałe i połamane. 
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty


Materiały klej 
Do przyklejania styropianu/wełny mineralnej nale   

Budowlanej. Ponadto płyty powinny by  mocowane do podło a kołkami kotwi 
    
   , łatwy do wymieszania z wod 
    dem zabarwienia i struktury ciekł  
  i grudek, łatw  
   
  cym wymaganiom szczegółowym: 
  
 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
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b) po 24 h działania wody - nie mniej ni 
  
W aprobacie technicznej i certyfikacie zał  
  

  
   cia siatki i listew, mieszadła do zapraw, 
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia d

 


 
  le wg instrukcji producenta płyt 
     
  
rzy nakładaniu tynków silikatowych od +10 °C 

  
 
    
     
       sło 
(temperatura podło 
 
  rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizo
oddziałuj  
   
     
podło  
  materiały systemowe zgodnie z wymogami uj 
technicznej materiału. 

  ci podło 
Podło   ne,suche,równe,oczyszczone z powłok antyadhezyjnych
np:brud,kurz,pył,tłuste zabrudzenia i bitumy)oraz w
Warstwy podło a o słabej przyczepno ci (np.słabe tynki,odspojone powłoki malarskie,niez 
   . Gładkie powierzchnie betonowe zmatowi 
   ci i ubytki podło   
    . Podło e chłonne zagruntowa
 
 pieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podło  
   
    podło 
  
całej próbki z klejem i warstw  podło a konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo zwi 
  y podło   preparatem gł  
       
  zygotowanie podło 

Przyklejenie płyt styropianowych lub płyt z fasadowej wełny mineralnej 
  y przed przyklejeniem płyt zamocowa
  
      nakłada  na płyt   
 ",czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,układanymi w odległo  dzi płyty,a na 
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pozostałej powierzchni równomiernie rozło   

Prawidłowo nało    min.40%powierzchni płyty,a grubo
 
Po nało eniu zaprawy,płyt  y bezzwłocznie przyło   
  
  z zachowaniem mijankowego układu płyt.Po dostatecz
 
(min,po 48h),przyklejone płyty mo   ł 
  4 ł   dla wełny 
  8 ł czników na 1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podło 
 y cał       


   
 trznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
  dzi i załama 
    
     . Na powierzchni zamocowanych płyt 
    
   z włókna szklanego. Przygotowan      na podło  gł
    
nało      tak,aby została ona 
 ta i całkowicie zatopiona w zaprawie. S siednie pasy siatki układa 
poziomie)na zakład, nie mniejszy ni    
 liwiała oklejenie o  y na całej ich gł     
    c i wygładzaj c cał
    
  od 3 do 5mm,natomiast na wełnie mineralnej od 5 do

Zagruntowanie podło 
      
     cy pod dany tynk. Podło 
    odpowiednim podkładem tynkarskim: 

Podkład tynkarski lub preparat gruntuj    na odpowiednio przygotowane podło 
  
   wła ciwy podkład tynkarski tzn.w kolorach zbie  
aby szare podło e nie przebijało przez struktur 


Po całkowitym wyschni ciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntuj    
nało      
    na podło   c do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
       
zawartego w masie (zebrany materiał mo  
   nało onego tynku przez zatarcie płask  
W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku,oper   
  
nacisku pacy,równomiernie na powierzchni całej elew

  
   zamocowania kołków w 

cianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN) 
    uło enia wełny mineralnej na stropie i czy zachowane zostały 
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Materiały izolacyjne 
  materiałów izolacyjnych powinna by 
   
 
Materiały izolacyjne dostarczone na budow  
   
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa  
  oraz sprawdzenie wła  ci technicznych tych materiałów z wystawionymi ates
   ci materiału z za  
 
 
  stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła  
 
    materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  

   

  
  

   
 
    

 
 
   ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zani 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
   li takie były zlecane przez wykonawc

 
   
• przygotowanie podło 
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych lub płyt wełny mineralnej); 
 

 
   
  
      do zało  



 Podstawa płatno 


 
 
 ej w budownictwie. Płyty styropianowe 
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dzenia wył 
  

                  -   sprawdzenie prawidłowo 
   podło  

roztworem 10% mydła szarego) 
  prawidłowo   niepełne, cofni 


     rednio przed nało 


 


    gładzi   lub poło  


 

 trz tynk silikatowy poza szkłem i okładzinami 

 Materiały
  

   
materiałów zamiennych. 


 
   
pozorna, wytrzymało 

  
 cych wła   
     
  wytrzymało  
wytrzymało    gowej. Wytrzymało próbek zarobionych 
  i 90 % wytrzymało 
   

Zało enia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
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 cej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostały
  

   
   składowany na drewnianych podkładach 
  
układa warstwami, jednak nie wy  

   
     

Materiały uzupełniaj 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów s  : metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu/weł
 ca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, me
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały musz 
  


  
rabinki, wzorniki, łaty, mieszadło 
  

 
 wigu do 12ton (dowóz materiału) r 

 

 
 
 
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
   

Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapien
Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
   na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy (dane og
 nien przedstawi skład 
  
   
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
spełniaj wszystkie wy  
 cy te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfik
wytrzymało    ci i trwało 

     

 
      składniki sypkie 
 
    
      
wapna. Cało   

Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie t 
    z podło  , substancje tłuste, a 
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 dzy pustakami powinny by wyskrobane do gł  
   y obło   
       
    
  
     do jej segregacji lub utraty składników. 
  jako trzywarstwowe składaj   z obrzutki, narzutu i gładzi 
jednolicie gładko zatartej. 

  
  cian styropianem/wełn  
  ce elementy (resztki zaprawy), tak aby płaszczyzny cian były gładkie. U 
dołu    
 cymi stalowe listwy cokołowe, od których nale  
warstwy plyt styropianu/wełny. Styropian/wełn    
odpowiednio wełny i dyble plastikowe w ilo ciach zalecanych przez producenta tych materiałów. 
Styropian/wełn  układa si  warstwami od dołu do góry zwracaj    
dokładno   siednich płyt. Podczas monta u płyt wszelkie naddatki 
 dziami (płyt styropianowych nie wolno łama 
składowa    
  ). Po całkowitym zako czeniu mocowania plyt na styropian/ wełn  nalezy nało 
podkładow         
   
wtopionymi w podkładow   
przygotowane podło  y nało  
  


Dopuszczalne odchyłki w dokładno 
    
 czeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszcz
   
   3 na całej długo ci łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 
  
2 mm na 1 m i ogółem nie wi  
   
3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przeg
     
  naprawione lub wymienione na koszt własny 
 
  


    cymi ustalania składu zaprawy, 
 



Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników 
   
    
 y przed zmieszaniem schłodzi jej składniki. 

Zaprawy nie wolno układa lno układa
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zego działu. Przed przyst 
     

  i cały wadliwy element musi by   
zamówieniem materiałów nale      
 

  
 

 
  

 
 
 
  
 Sposobu uło 
   ci, odchyłek tolerancji, twardo 

  


  

 


 
Odbiór podło 
Odbiór podło     
 eli odbiór podło   po dłu  
podło     

Ukształtowanie powierzchni, kraw    
   
od płaszczyzny i odchylenie kraw 
     3 na całej długo ci łaty 

 
   2 mm na 1 m i ogółem nie wi  
   3 mm na 1 m i ogółem nie wi   6 mm na całej 
 

   

 cych z podło 
– trwałe  
 ci tynku do podło 
   

 Podstawa płatno 
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 

-   gład 



  ska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                     
 STOCHOWIE UL.KS.J.POPIEŁUSZKI 

 

 

 

PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymag
 







PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
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ROBOTY PODŁOGOWE

ROBOTY PODŁOGOWE
      

 
  







 czeniowe) podłóg w obiektach projektowanych 

 Materiały
-   płytki gres podłogowe antypo   
  
 ca do płytek (wodoodporna) 
-   zaprawa fugowa do płytek 
 nikowe wypukłe PCV 



 

 

  
Młotek do płytek, piła do ci cia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy 
 

 
  

 
Posadzki z płytek
Temperatura powietrza w czasie układania płytek pow 
   

Materiały u   
 
 pieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomi 
 
  bez odwodnienia podłogi układa  
Warstwa kleju pod płytki nie mo  
Płytki  nale   tak, aby docinki płytek przy kraw   cian) miały wymiar 
  połowa płytki. 
Płytki uło   na podkładzie betonowym na warstwie klej    płytk  
    do płytek poprzednich. Wypoziomowa 
młotkiem przez łat   poło   na kilku płytkach. W naro nikach wypukłych zamocowa
   . Po uło eniu płytek i stwardnieniu zaprawy nale   dzy płytkami 
wypełni   i wygładzi  

Wykonywanie warstw podkładowych 
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ROBOTY PODŁOGOWE

Podkład ma decyduj ce znaczenie dla zapewnienia wła  ci i trwało ci podłogi. 
   wytrzymało  
gładk  . Przed wykonaniem podkładu nale   poło 
 
Przygotowanie podło a przed uło 
- Z powierzchni istniejacego podło    ne czesci, zatłuszczenia, jak 
  
 ce i tłuszcz  
- Podło   nosne, a wytrzymało 

- Podło   
   


Posadzki z płytek ceramicznych i gres 
- Posadzki z płytek układa  niej suchym i czystym podkładzie. 
Do układania stosowa  
rodzaju płytek. 
  od uło enia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza poło enie płaszczyzny posadzki. Nast pnie uło   
   wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyzn   łat  
na płytkach-reperach. 
Prawidłowo  płaszczyzny układanych pól kontroluje si  łat  przykładan 
kierunkowych. Spoiny wypełnia si 
- Posadzki z płytek wyko   cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny 
 ciana/podłoga spoinowac fuga silikonowa.

  

 ci robót podłogowych podlegaj 
  
    
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzi
   ytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejsz 
- sposób przygotowania podło 
 ci układania płytek i wykładzin 
 ci przyklejenia listew podłogowych 

Posadzka z płytek ceramicznych i gres
    
podkładem, prawidłowo    
ich wypełnienia, wyko 
  równa, gładka i pozioma lub wykazywa  
zostało to przewidziane projekcie. 
 dzy płytkami powinny by  
 

 
zało onego spadku na całej długo   

  obmiaru dla robót – (m2) podłogi 
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ROBOTY PODŁOGOWE


   
  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładaj  
 

  
   


   wbudowanych materiałów 
  
- Protokoły odbiorów cz 
       
  jedno badanie da wynik ujemny, cał  
     
   



 ciem wykonywania podłóg nale   atesty płytek i wykładzin oraz ich 
  dem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednol 
 

 
   
- po uło eniu warstwy materiału izolacyjnego 
- podczas układania podkładu lub podłogi „pływaj 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
· Odbiór podkładu powinien obejmowa 
  zastosowanych materiałów 
- prawidłowo  uło 
  podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu 
 ci i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu 
- prawidłowo ci osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie 
 
 cowy robót podłogowych powinien obejmowa 
   du wykonanej podłogi z dokumentacj 
 ci zastosowanych materiałów 



 Podstawa płatno 


 
 PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, kl

 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne cienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

wła  
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -
 
 PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznacze


 PN/B- 10107 Badanie wytrzymałosci na odrywanie 
 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (tera
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ROBOTY PODŁOGOWE

 PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kry  
 

 
   Podział, nazwy i okre 
 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła  


 PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczn
 PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczn

 
 PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczn  

      ci całkowitej. 
 PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało 

nanie i siły łami 
 PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczn 

  pomiaru współczynnika odbicia. 
 PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczn ci na wgł 

cieranie płytek nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczn  

powierzchni płytek szkliwionych.. 
 PN-EN ISO 10545-8:1998    Płytki i płyty ceramiczn 


 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne.   

włoskowate płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. 
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i 


 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczen 


 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wyma
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 


 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. De
 płytek. Oznaczenie odporno 

 
 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (tera


 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały


 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów

  


   B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 200
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ROBOTY OKŁADZINOWE

ROBOTY OKŁADZINOWE

 
  

okładzin  
instalacyjnych, okładzin kamiennych, uło enie glazury, oraz uło 
 




 
                    -   przygotowanie podło 
                    -   poło enie okładzin 
 
 Materiały

a. płytki ceramiczne z akcesoriami 
 ca do płytek - wodoodporna 

 

b. płytki gres  
   


 

 
- płyty wypełniaj ce z wełny mineralnej gr3cm 
   

d.  opaski wokół okien (styrodur) 
 
f.  płyty G-K

  
Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do ma 
 , kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, ele
 

 
Samochód do 12ton ładowno ci (samowyładowczy), wózek widłowy, r 
Rozładunek płyt powinien odbywa  
wózka widłowego o ud   
zawiesie z widłami. 

 
a. płytki ceramiczne na cianach układane na masie klej 

       , płytki namoczy 
   
PCV. Fuga wgł 

c.    Płyty g-k – płyty mocowa  
 tami . Ł  dzy płytami zaklei  
wypełni  gładzi  . Główki wkr   
    . Płyty w o  
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Wykonywanie suchych tynków (pł.gipsowo-kartonowe):
 pieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo kart
 
  
  pienie do wykonywania okładzin po okresie wst 
murów,tj.po upływie min 4 miesi   

   

Okładziny z płyt gipsowo kartonowych nale   
     
  
 
 u płyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzega 
PN 72/10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wyma
Suche tynki z płyt gipsowo kartonowych układa 
Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonu  
   c płyty do rusztu nale    aby płyty 
nie spoczywały bezpo rednio na podłodze ale powinny by   
 dzy podłog    płyty winien wynosi 
Zł cza płyt nale       lub z włókna szklanego i zaszpachlowa
  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo kartonowe mo  
 cian działowych,bez kontaktu z osłanian  
 dłoza uchwytami typu ES, 
 yciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podło a elementami ł  
 cy podło e dla płyt gipsowo kartonowych powinien składa  
  rednie podło e dla płyt nazywanej w dalszej cz 
    główn 
jednowarstwowy składaj   nej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
  kształtowniki stalowe. 
   , to kierunek rozmieszczenia płyt musi by 
prostopadły do elementów warstwy no 
wpływu na odporno    o własno ciach ogniochronnych decyduje okładzina 

 dzi wzdłu nych płyt powinny by  prostopadłe do płaszczyzny 
 
Przy wyborze wzdłu nego mocowania płyt do elementów no 
styki długich kraw dzi płyt opierały si 
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku 
 dzi płyt opierały si 
   dzie mogła by  umocowana pełna ilo  płyt, 
     du znalazły si  te kawałki o 
  onej do połowy szeroko ci płyty (lub połowy jej długo 
Styki poprzeczne płyt w dwu s     
siebie o odległo    do połowy długo ci płyty, 
 eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo kartonow 
   płyt nale    
  
Wszystkie elementy stalowe, słu   

Płyty gipsowo kartonowe mog   
 dziami dłu szymi płyt do kierunku uło  

-  mocowanie podłu ne wzdłu  nych rusztu płyt, uło 
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ROBOTY OKŁADZINOWE

dłu  
Płyty gipsowo kartonowe mocuje si  

  
 sprawdzenie podło   wit pod łat  dł.2m. 


   ytego materiału okładzinowego 
 sprawdzenie wła  
 sprawdzenie prawidłowo   
    
  


    płyt gipsowo-kartonowych powinna by 
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowy

  
  powierzchni płyt, 
- dokładno  
  i dokładno 
   
- wymiary płyt (zgodne z tolerancj 
   
   cia płyt. 

  płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powin 


  – (m2) okładziny 

 

    


  ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zan 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
  li takie były zlecane  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykon

Odbiór podło 
Odbiór podło     
Podło   eli odbiór podło 
po dłu  y podło     


Ukształtowanie powierzchnie, kraw    
  
d płaszczyzny i odchylenie kraw 
     3 na całej długo ci łaty kontrolnej 2 m. 
 

    2 mm na 1 m i ogółem nie wi  
    3 mm na 1 m i ogółem nie wi   6 mm na całej powierzchni 
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 cych z podło  
-  trwałe  
 ci tynku do podło 


Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo kartonowych od płaszczyzny i odchylenie kraw 
   

Odbiór płyt sufitowych i 
   
   
  u płyt,
sprawdzanie dokładno  dzi płyt,

  dzy płytami –w systemie DG powinna wynosi 
  dzony zostanie protokół odbioru ko 
 
   

 wiadectwo pochodzenia materiału. 

 Podstawa płatno 
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 

 
 
 PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i b
 
 PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteri  

 
 
 
 PN EN 197 1:2002 Cement.Skład,wymagania i kryteria  

 
 
 Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo kar

  u płyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydani
 

  
  nik pochłaniania d  
  
  lania wła  

wła  ci elementów. Cz. 6 Pochłanianie d  
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(skrzydła + o  nice) ł 
   

 Materiały (elementy)
-   okna PCV szkło pró 

-   drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkło bezpiec
  
 


-   ł   
 

  




  
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek 
spawarka, piła do metalu, gi 

 
 enia szyb, rozładunek r 

 
 
 
 
   
termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. 
  nice stolarki powinny by ustawione na wła  
tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów dr
      e. Prawidłowo   
   wiatła o  
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      do kołków uprzednio zamocowanych w 
  
      y wypełni materiałem 
         
 u pozostałych elementów stolarki budowlanej z tym, 
  
     
odległo      
  
    
  
 dla okien tylko odległo  
   

   
   
Szczegóły wyko      


Dopuszczalne odchyłki w dokładno 
   
    
  naprawione lub wymienione na koszt własny 
 
 

  

 
  

-   prawidłowo 
-   prawidłowo 
 
-   prawidłowo ci osadzenia skrzydeł i łatwo 
  
 

  


  

  


 

 Podstawa płatno 
(m2) zamontowanego elementu ł  

  
 

 

 PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podział. 
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  ci tynków i gładzi 
 
 

                  -   biały monta 


  podkładow
    
  

 Materiały

-   podkład gruntuj 
 

 
 



      
  
 cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
    
 
 
     



   



  
 

 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie za  

– na chłonnych podło        
  wykonanie powłoki malarskiej. 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podło   
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 dzle, ławkowiec, pomost 


 
   
  
  

 
   cznie, malowanie zwykłe 
    
   
    
    
e malowanych powierzchni ciepłym 
  

Przygotowanie podło 
Podło   , naprawione przez wypełnienie 
   
     
ponownie wypełni   


   
  wykonana powłoka lecz rozcie   

Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny by   
 cych. Powłoki powinny dawa  
Barwa powłok powinna by  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok be 
  

  

-   gładko ci powłok (czy nie wyst   
  , łuszczeniu si  powłoki, odstawania od podło a oraz widocznych ł 


-   prawidłowo 
 ci powłok, odporno  

 
-   powłoka powinna dawa  

 
 
  
 cia podło 
 
     
    
   
  

Badania powłok przy ich odbiorach nale   
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     za wykonane prawidłowo. 
  dało wynik ujemny, nale   wykonane powłoki cz 
całkowicie i wykona 

 

  

-   sprawdzenie materiałów na podstawie zał   
 ci powłok 
   
   
  

Odbiór podło 
Zastosowane do przygotowania podło a materiały powinny odpowiada 
  ie. Podło 
   naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw
   
Podło   eli odbiór podło  
dłu  y podło   


  trznego powłok malarskich polegaj 
rozło    
mentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
  cych płatów powłoki, widocznych okiem  
    do powłok o dobrej jako 
 ci powłoki na wycieranie polegaj 
  , wełnian  lub bawełnian  

 ci powłoki na zarysowanie. 
 ci powłoki na zmywanie wod   
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr     
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by  

 Podstawa płatno 
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 Materiały

 głe 
 

-   płaskowniki 


  
 
-   farby podkładowe i wierzchnie 


  
 
    

  
   


 
 

 
-   przygotowanie podło  
 cie elementów stalowych na odpowiednie długo 
-   uformowanie wła ciwego kształtu elementu na gi 

-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu 
  podkładow
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– prawidłowo   
   
 
   
   

  kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych ( w m
  
  trwałe uniemo  

 
    
 

   
   

 
    
  
podło     

  
       
    
 

  


  
-   prawidłowo 
-   prawidłowo ci pomalowania (gładko 
  nało 

 
Badanie materiałów u     na podstawie zał 
     
 
  
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł   konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
      protokołów odbioru. 
  
    

   
– sprawdzenie działania cz 
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 ci materiałów, z których zostały wykonane balustrad
- sprawdzenie prawidłowo  dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie gładko 

   

  


   

    
wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatno 
  

 
 


 
 
 PN-M-02138 Tolerancje kształtu i poło  
 PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady zł  
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2. Materiały (elementy)

-Wszystkie materiały u  

Wyroby budowlane, wła  
 
      


Materiały monta 
 
  
  
 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe   ródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowie  

  za spełnienie wymaga   
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie. 

 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
 


  

    
   



   

 

 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn   ci robót, materiałów i urz  
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 sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i kraw 
  ci materiałów i wyrobów, 
 sprawdzenie prawidłowo  
 sprawdzenie prawidłowo 
 



 



9. Podstawa płatno 
 (m2) okładziny, posadzki, elementy elewacyjne, (sz
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                  -   umocowanie wózka do podło 
 
 
                  -   podł  ródła zasilania 

 Materiały
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, st 
 
podkłady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

  
 dzia, zł cza wzdłu  
  

 
 

 
     
 
Podkłady pod stojaki układa  na przygotowanym podło  
  ich układ do siatki konstrukcyjnej „ci 
m w kierunku podłu   
  
    na całej długo  
  złów. Pierwsze st enie poziome zakłada si  
nad podło    
   y ł   eniami pionowymi na całej wysoko 
     
rusztowania a odległo        
  ciany lub mocowana do stałych elementów 
     siły 
      
   symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, prz
odległo   
     
Płyty pomostowe i bale nale y układa   
    uło 
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-   sprawdzenie prawidłowo ci wymaganego podło 

   

    

 
     protokół, w którym powinna by 
 

 

 

Sprawdza prawidłowo  
 

 Podstawa płatno 
 

 
  enia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
   
 PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowa 
  stalowych, zł 


  stalowych, zł 
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      -   wykonanie opaski wokół budynku 
  
   płyt chodnikowych i asfaltu 



2. Materiały (elementy)
- płyty betonowe gr.8cm i 6cm 
  





      -  kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekrus
  
  



 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
    


 


-  uło enie opaski wokół budynku z płyt betonowych na pods

-  uło enie chodników i placy z płyt betonowych na podsypc
tłucznia 


  



     cielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami dla 
poszczególnych materiałów. 
 szczanie materiałów sypkich nale    
wła   
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 dej warstwy materiału powinna by    
       
wypukło  
materiału, wybojów, kolein i innych uszkodze  
  szczone na całej grubo 
     yty piasek lubpospółka. 
  rozkładane w warstwie o jednakowej grubo  
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wska     
   
 


Cał    y uło    
    nie z układaniem. 
  chronione przed wpływami atmosferycznymi zarówno 
 enia z wytwórni na miejsce układania, jak i podczas

Nawierzchnia z płyt betonowych
    koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie płyt tylko 
ródła dostaw, a podczas układania nale   płyty  z minimum trzech palet i układa 
 
 ało 
   
     

Piasek do wypełniania spoin mi dzy płytami powinien by 
Po uło eniu płyt betonowych  nale    wibratorem płytowym z zabezpieczon  płyt 
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi by  
  y spoiny wypełni 
szczotek. Po kilku dniach uzupełni 

 
  

 y je układa  
    
  y układa   ach wypełni 
 

wiatło obrze y (odległo  

 

-   nadaniu prawidłowych spadków 
 ci uło 

 – (m2) płyty betonowe, trawnika, nawierzchnie beto
  

 


  

     do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładaj 
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 eli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytyw

9. Podstawa płatno 
 (m2) płyty betonowe, nawierzchnie, trawnik   (mb)   

 
 
 
 znaczanie składu ziarnowego 
 znaczanie kształtu ziaren 
   
  
 


 

  
 PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i 
 Aprobata techniczna na płyty betonowe 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru
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9. PODSTAWA PŁATNO 

  

 






 



 

       

          

wła  ci materiałów, wymagania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawidłowo 

          





             



 

           

 trznych według wykazu jak ni 

  



 

  siłow 





 

  



- zamontowanie skrzynek zł 

 

 

 





 

             

    

    le według niniejszej ST oraz Polskimi Normami, pod 

 

  

             zania materiałowe i systemowe stanowi

                 

   



    



 

   

      

           

    ce dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo    bł     

          

          

dostarczone materiały b              

    ci docelowe. Cechy materiałów musz 

    lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub 

     w pełni zgodne z Dokumentacj    lub ST i wpłynie to na 

    elementów budowli to takie materiały b   bezzwłocznie zast 





           

             

            





 bnej zapłacie i przyjmuje si  e jest wł 

  

 

   

            

               

  rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b 

    ci dla osób lub własno ci społecznej i innych, a wynikaj 

 enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. 

 

    

           

     nach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

   składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa     

           

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s          

   ycia materiałów wywołuj  

     lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

        miały     

     ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n

rodowisko. Materiały, które s      

    zanika (np. materiały pylaste), mog       

          

          ycie tych materiałów od wła 

 





1.4.8 Ochrona własno 

            

    gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, b  

wła    

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła     

        

     

wykonane w zakresie przeło  

          

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz b   

współpracował, dostarczaj 

    za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko  

  

 

 

          

         onel nie wykonywał pracy w 

     oraz nie spełniaj  

             

  cia poprzez ich trwałe odł  ródeł napi  

utrzymywał wszelkie urz             

            

        zane z wypełnieniem wymaga   

   bnej zapłacie i s  



    robót i za wszelkie materiały i urz 

               

  





 

      wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

              

 dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych     



 

  

  



  

 



słu   

szkiców i ewentualnie dodatkowych zał 



Materiały - wszelkie tworzywa niezb  

 

 

 

  

  

2. MATERIAŁY 

 ródła uzyskania materiałów 

  eriałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz  ródła zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczn    

          

materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego ródła 

          

    ciowego odbioru materiałów przed ich zabudowaniem w 

 e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj





 

                

     wyroby i materiały nowe (nie u   ywane materiały mog  

stosowane wył    

2.2. Materiały nie odpowiadaj 

Materiały nie odpowiadaj   

           nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz   ciem i nie zapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiał       

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed wpływa

fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swo   i były dost 

Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu nale    

wła  ci materiałów i urz     

składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Bu

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

        

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawc     

   yciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo  

  

 

             

niekorzystnego wpływu na jako           

 

             

     

  





     cy własno     

   

   

             

             

          





          

wpłyn      wykonywanych robót i wła    onych materiałów. 

    

     

    spełnia  

   

              

  

       tu oraz składowania materiałów oraz 

     

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane     





            

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i       

         

  ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dok 

            

materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst  ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

 wiadczenia z przeszło     naukowych oraz inne czynniki wpływaj  

                  





   

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

  

 

 

  ci wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów 

            

   

   na było prowadzi          

            

wył                 

     dnych prac w rejonie normalnej działalno   

wył 



    

     

 

    układane na trasach zapewniaj 

     

   

  

   łuków, przepustów itp. utrudnie

       

odległo   0,30m od stropu lub 2,50m od podłogi - w pomieszcz

   

     w odległo  

  

 Punkty przył    (gniazda przył   

 





podłogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegółowe nie stanowi



     

     w odległo 

  1,40m od podłogi. Dopuszcza si 

punktów rozdzielczych w odległo   

  mechanicznych przez stosowanie osłon. 

     na podło 

    

     

- na podło  



 

      

   

odległo 

   

odległo 

   

  odległo 

    zachowania minimalnych odległo 

 

      

egło 

 Układanie instalacyjnych ci   

 

 Ł czenie i rozgał   

ł 

  

 

 Kable i przewody rozszywane na ł  

długo ci około 0,40m. Dopuszcza si  rozszywanie na wspólnej ł 

 





  

 

 



      

 

   wzdłu  linii prostych -równoległych i prostopadłych do 

   ci od potrzeb (łuki i rozgał  

  

 Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzg  



      

   łatwo dost 

   

   ci zamocowania wsporników i odległo 

 

  

uło              

zamocowane do podło a w sposób trwały, uwzgl       

  

  

            

uchwyty przewidziane do uło  

   zamocowane do podło a w sposób trwały, uwzgl     

  

  

        

    w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 

              

 ce przez podłogi musz  





 ci bezpiecznej. Jako osłony mo  





    

     

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru       

     dzy rurami wynosiły nie mniej ni        układa

           

 cianach działowych 

w sposób osłabiaj      

na strop) cała rura powinna by     

  na było wygina  łagodnymi łukami. 

Układanie rur z tworzyw sztucznych 

      

            

           

      tu hermetycznego oraz szczelnego ł   

   układane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w 



    y układa       

osadzonych w podło     

   opiłowane celem pozbawienia ostrych kraw 

Łuki na rurach sztywnych nale          

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo  

     rednicy rury. Na łuki nale   rury elastyczne spełniaj 

          

           





promienie łuku podane s  w zaleceniach producenta. Ł        

przewidzianych do tego celu zł 

   

         do podło a w sposób trwały, zapewniaj 

             słu   

wsporcze lub konsolki osadzone w podło      

       cane do podło   

kołków i rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Puszki  

gł      ciany była zrównana (zlicowana) 

              

   

puszki na gł  

 

           prawidłowo

  tu, jego poł  

instalacji. Do uło    

        dów). Przewody na całej długo 

       poł  . Zabronione jest układanie rur wraz z wci  

   uło 

    



Trasowanie jak 5.2.1. Podło e do układania przewodów powinno by  gładkie. Łuki i zgi 

  łagodne. Przewody nale   

  układania przewodów bezpo rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i

zł czach płyt betonowych bez stosowania osłon w postac

5.2.4 Ł czenie przewodów oraz przył  

Miejsca poł  ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dokładnie 

oczyszczone. Samo poł   

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozj . Ł 





    

Długo   yły przewodu powinna zapewnia  prawidłowe przył  

miejscach poł     zapas długo     uło  

                

            

       trz przewody, a samo ich przył  

instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przył   

 y przył  

         

  przył   

      podkładki metalowe, zabezpieczone przed 

      cy przepływ pr       yłami 

         

 

  

     

         od przewodów uło      

wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podej        

       w przypadkach podł   

               



     

przewodami uło            

innego rodzaju podło ach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe i

 

 

            

          

           

           







   

     

 



- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

  



   

   

   szczegółow    

  

  

    do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ut  ich wła  

    

  , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wy



 powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj 

 

           

   zało    robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn   

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł     

    materiałów oraz robót. 

     pomiary i badania materiałów oraz robót z cz  

           

   

          ie zostały one tam okre 

       

 

         

         , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj





    

  materiałów ponosi Wykonawca. 





            

   

         

            

           

              

    poddana szczegółowym ogl       

zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wym  

   komisja składaj  

          

      wył     

    

  





   wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

      onych protokołów. Protokoły z bada

          y przedło     

             

    wykonane oddzielne protokoły. Po zako   

 dza protokół ko cowy. Protokół nale y przedło       

(instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten        



- numer protokołu, miejscowo   

 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska słu 

  

  





 



- podpisy członków komisji, stwierdzaj   

 

        pieniem do prób i po odł  

   

- spełniaj  

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz o

     wpływ na pogorszenie 

  

 dzin obejmuje sprawdzenie prawidłowo 

  

  

     ci od wpływów zewn 

 

- wykonania poł  

   

  





ejscu dozoru lub obsługi 

    w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 



       wszystkie wady, bł   

              

  

- spełniaj  

  osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem ins

    

   



 gło 







 

- pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych. 

     

protokołu z przeprowadzonych bada  i pomiarów. Protokół musi zawiera   

  

   cej lub sygnałowej) 

  





 

 

  







 



                 

                 

     

mogła mie  wpływ. 



      u a przed zgłoszeniem do 

     odpowiedni protokół. 

     



 gło  ył oraz zgodno 



 Sprawdzenie linii kablowej po uło  



  

  gło  ył oraz zgodno     

     

 yły i powłoki nie maj   



     

    

    

długo 



          

    

 

  

  

 



 



    próbki materiałów i prowadzi  

          

         

         wył cznie na własnych badaniach przy 

  ci materiałów i robót z dokumentacj        

   

  

     ycia tylko te materiały, które posiadaj 

    

 nych oraz wła 



   

  

       w pkt 1 i które spełniaj 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s       

               



Produkty przemysłowe musz           

          

  cemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj 

   





            

            

      

               

   gi obmiaru. Jakikolwiek bł       



 



             

           

               

    Oddziału. 

  ci robót i materiałów 

Długo ci i odległo        

obmierzone poziomo wzdłu     li ST wła    

        wyliczone w m3 jako długo      

      



  

             

    

        

             

  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwan



            

  

      wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymia

         uzupełnione odpowiednimi szkicami 

    doł 

formie oddzielnego zał  



 







      

  

 

 



  

              

  

              

           

    ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

          

              

   

              



 

         

   

 

- uło one rury, listwy, korytka lub kanały przed wci  



- instalacja przed zał  



 



 

               

   

 

 

   

   

   

   

przedło            

           

      

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj     

     kowych lub robót uzupełniaj 

             

         

   

   kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez   

              

  

 

      cowego robót jest protokół 

   

     

     li została 

 



 gi obmiaru (oryginały), 

  



 



  ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 



 

  

           

   

uzupełniaj    

robót poprawkowych i robót uzupełniaj 



           

     cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

  

 

9. PODSTAWA PŁATNO 

  płatno łu odbioru robót. 

            

    ryczałtowa uwzgl  

i badania składaj               

   cych przepisach. Ceny ryczałtowe robót b   

    

  ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa



   

 

 

  

  ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawc      

dania dodatkowej zapłaty. 



 



 







 

  







 

 









 



 

  



 łu 

    wprowadzane do obrotu i stosowane wył 

 

 

 



 





  





 



  

 



  

 

   

 

 

 



  



  

  



 



 dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec

  

 



 dzenie Ministra Ł    

  , linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i u 





         









  



 





 stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplneg



   



   

atmosferycznymi lub ł 



    

   



 



 



 enia elektrycznego. Układy uziemiaj ce i poł 







 dzenia i układy elektryczne w obiektach  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru

         









  


 
UL.KS.J.POPIEŁUSZKI 







  stochowa 42-200, ul. ks.J.Popiełuszki 5 
 

 

       
   
   
   















  


  
 
 stochowie ul. Ks. J. Popiełuszki”. Instalacje : wodo 


       
 

  
      

   
 

                
Przywołane normy i standardy winny by   
poł          wymienione. Zakłada si    Wykonawca dogł 
              miały ostatnie wydania norm i standardów 
według stanu na 30 dni przed dat       
                
    odwołania do polskich norm, 


  
                 
  

       – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego 

    

  
 ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk  
 
            
                


  
     

 a nadzoru, słu 
     ci Materiałów i Robót.
Materiały –                

             
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem po  cych szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i         

   
   
       wraz z zał     
protokoły odbiorów cz        potrzeby, rysunki i opisy słu    
     


              

               
                 


 
                  
  



 
              
              i współrz 
 stwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Ksi          



            
  te Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna         
 

  
 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni o      

   
 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni h
              

                
               mapy powstałej w 
                 


  dzenia lub Materiały, które nie b   w pełni zgodne z Dokumentacj
                 one spełniały 
       dzie to miało wpływ na przyj      
 dzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym zwi            
dodatkowych opłat 

 W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie b   w pełni zgodne z Dokumentacj     
  dzie to miało wpływ na niezadowalaj   
Materiały b   niezwłocznie zast 

 , obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dos
     

   
  

        
  powało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku r        
               
      

 
 

     jakichkolwiek bł 
       en bezzwłocznie powiadomi    
 dnych zmian lub uzupełnie 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały  
profilami podłu       ynierskich i wymaganiami materiałowymi 
 

 Cechy Materiałów i elementów Robót powinny by            
   lonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje si            
 
W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie b   w pełni zgodne z Dokumentacj     
    dzie to miało wpływ na niezadowalaj     Robót, to takie Materiały b   niezwłocznie 
 

 

            
     
  

                
 ce, takie jak zapory, płoty, znaki, wiatła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odp 
stałe całodobowe warunki widoczno            
  

4. Wykonawca powinien spełni     

 Cały personel powinien mie 

   cisł   

      
   cisłej higieny osobistej. W szczególno  

      
załatwianiu potrzeb osobistych. Niewła              
opuszczenie budowy na stałe.  



        obcych materiałów, 
ciał i substancji do ruroci           obcych materiałów do 
 gu przy układaniu przewodów. 

                  ródło 
   ony grunt niezwłocznie wykopa            


              
budowie, powinny spełnia        
 głe bezpiecze 

    

 
 
         dzie podawała podstawowe 
  

 
                 


 ci zapewni spełnienie nast  
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewn    tak wybrane, aby nie powodowały zniszcze  


     

 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 


 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
     

      


Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie        
    

 
 dzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpo 
    
 dzie utrzymywał sprawny sprz  
Materiały łatwopalne b   składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa      
 
  arem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo 


 1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały s    
  ycia Materiałów wywołuj    
Wszelkie materiały odpadowe u    miały    
  ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n 

   
     dzie przestrzegał wszystkie przepisy dotycz     

    
zapewni wła 

       
 

                


        zane z wypełnieniem wymaga          
 

     i spełnia             
pracy ł      Wykonawcy na wła 

Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzie 
 
  
   
 
 
 tym stołówki umywalnie i toalety 
 



                 
   spełnione. 
             

 stwo załogi i posiada  
     pu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca        

 
8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowl        

      


1.16. Ochrona własno 
   własno 
     zku z zaniedbaniem, niewła       ziała   

 pi uszkodzenie lub zniszczenie własno   
   własno . Stan uszkodzonej lub naprawionej własno  
 

               
Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i pr

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługuj         
      
         liwie najkrótszym czasie, nie dłu      
 dzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymie


 Zakłada si  e Wykonawca zapoznał si               
 dnił ich przeprowadzenie. W zwi  
                


 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniej         
                   wła  
    dzie współpracował w usuni ciu powstałej awarii z 
odpowiednimi słu 

               
     cego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
       cego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszko   
 

 
  
       na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Insp



 eriały i Sprz  


                
  
  
        cia Robót Wykonawca odpowiada za wła   
awca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
    sił           
  pna w czasie 1 godziny od zgłoszenia pro 
Wykonawca zapewni stały dost   oraz niezwłocznie dostarczy 
 


          dzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inn
     wpływa 
       
  


                    
 dzenia, materiału lub metody, które s  chronione patentem lub innym prawem własno   
spełni               
materiału lub metody. 

       spełnione przez Wykonawc       
     dzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien po  
  



     sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nast pstwa finansowe lub prawne, to w cało 
  

MATERIAŁY 



Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawc  
  
             

  
        

  
 zane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

ródła uzyskiwania Materiałów
       orzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych  
 rdzenia szczegółowe informacje dotycz  ródła 
ałów oraz odpowiednie  
 ciowych dostaw Materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich materiałów z tego ródła. 
    e Materiały uzyskane z dopuszczonego 
ródła spełniaj  gły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie pos 

Wszystkie Materiały musz   stw członkowskich Unii Europejskiej. 

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych.
  od wła  nych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek
ródeł miejscowych, wł   ródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobo  
  ródeł. 
             
  
  za spełnienie wymaga   ciowych wszystkich Materiałów u 


Inspekcja wytwórni Materiałów.
Wytwórnie Materiałów mog             
lu sprawdzenia wła  ci Materiałów mog    
    lonej partii Materiałów pod wzgl  
 dzie przeprowadzał inspekcj     

    dzie miał zapewnion  współprac    
Materiałów. 

  dzie miał wolny dost   
Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadaj 
Materiały nie odpowiadaj               zło  
  ycie tych Materiałów do 
  tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewarto 

          nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licz   z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

Przechowywanie i składowanie Materiałów.
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczaso     ycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały sw   i wła  ci i były dost 

Miejsca czasowego składowania b    
           i przez niego opłaconych. Po 
 czeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów b        


Wariantowe stosowanie Materiałów.
              
Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonaw
    yciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłu        
 rodzaj Materiału nie mo   




 
        tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja
                  
   
              
  
     

   cy własno     
    
   

                 
             
              

                 
  


      rodków transportu, które nie wpłyn   
wykonywanych Robót i na wła   onych Materiałów. 
               

         spełnia        
                  


       co na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowod   





    zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót 

    za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso   
                 

 pstwa jakiegokolwiek bł           
     na własny koszt. 
             
 ci za ich dokładno 
         odrzucenia Materiałów lub elementów Robót b    
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacj 
        
Materiałów, do wiadczenia z przeszło   naukowych oraz inne czynniki wpływaj 
                   
        zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu b dzie ponosił 


 

 
  
                
   

   
     

  
  
 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przyg



   
    
    dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł

  
                 

            


   szczegółow      
   
    do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ut  ich wła  
                  

  , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wyt   


 powania z Materiałami i Robotami nie odpowiadaj 

 
    zało   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn         ci Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
                
  Materiałów oraz Robót. 
 dzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów ora     

                
     
   dzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jak      
          wpłyn 
  ycie badanych Materiałów i dopu   
      tych materiałów. 
  


   
 dzie miał zapewnion    udziału w pobieraniu próbek. 
  dzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałó  
    
 
                
      



  
                

   
 


 
 dzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportó  
   
   według dostarczonego przez niego wzoru 



 
badania Materiałów u ródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy ty  
   dzie oceniał zgodno  Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Proje  
  
 e na własny koszt pobiera  próbki Materiałów i prowadzi   
                
             wył cznie na własnych 
 ci Materiałów i Robót z Dokumentacj   
 

 ci Materiałów i Sprz 



W przypadku Materiałów, dla których atesty s      da partia tych Materiałów 
 dzie posiadała atest okre  
Wyroby przemysłowe winny posiada         
    
      ycia Materiały posiadaj   cy ich pełn    
Kontraktu. Materiały posiadaj                  
  ich wła  eriały lub urz 
 




                
               

      dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpiecze 

   , podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem j  
nazwiska oraz stanowiska słu              

Zał czone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty    oznaczone kolejnym numerem zał   
 
   

  
  
   
   
  


 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj    
  
 pracy spowodowane zł 
  
   
   
     ci Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr      

przeprowadzał 
 

    przedło 
 
      
  
 

 
    
         gły, w jednostkach przyj    
  


Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, o   ci materiałów, receptury, kontrolne wyniki bada  
                    zał  
 

Pozostałe dokumenty budowy
   
 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
 
  
e. Protokóły z narad i ustale
 


  
               

   dzie miał stały dost            
  






  lał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dok   
 
 
   
Jakikolwiek bł     
  czenia wszystkich Robót. Bł   poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 

                cznych płatno   
  

  ci Robót i Materiałów.
   
  
Długo ci i odległo      obmierzane poziomo wzdłu   
po prostej prostopadłej do osi. 
 eli Specyfikacje Techniczne wła      
długo   
      

          wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
      uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w  
       doł   bnego zał   
takiego zał  

  
    
          
             w dobrym stanie technicznym przez cały okres 


 
   
          gły zachowanie ich dokładno     


  
           
dłu 
   
   




             

   
  cie odcinka lub cało    cia Robót odpowiednio dla odcinka lub cało 


  wiadectwa Wypełnienia Gwarancji)

  
   

 
  

 
       


     

   
                  

    uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 
  

 



4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza   
 

 
   
   

 
  ciowe wbudowanych Materiałów 
              i pomiarów zał  

          
 

 
11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczon  
  

  
  
 
  
     

 wiadectwo Wypełnienia Gwarancji
wiadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie        


                
    piły w okresie Gwarancji.


Cała dokumentacja musi by 
             

Cała dokumentacja powinna by  
 
Cała dokumentacja i rysunki powinny by  przedło        
Protokołu Przej 




   płatno              

    miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmia
           ci, wymagania i badania składaj     

 
 

   
   ytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składo
    

  
 
 
   rednie, w skład których wchodz : płace personelu i kierownictwa budowy, pracownikó  

 
   a Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzier  

   
       ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, ł 
   

   

 
      

 nych miejscach powołuj       
     ł  powały. Uwa  
e Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto         miały ostatnie wydania 
    składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
   odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stos
 





                 


  
 
  
  
   
 
   



 
       

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzg
                


                

            


  dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26        
 

               


     
 u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni   


         nia 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i form
          
 








 





 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej K
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Techn   


1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana ja       


 
     
             
 

                  
 

  
   
   
  
    
 
 
 regulacja działania instalacji. 


      

         
 
 
przemysłowe". 

    
   pienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku ni      
inne materiały lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwało       
               
    zamiany materiałów i elementów okre   
    zmniejszenia trwało           
            
     owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
 

2. MATERIAŁY
    


 Wszystkie materiały u             

  
Odbiór techniczny materiałów powinien by  dokonywany według wymaga       



  gowa,  rury PE-X/AL./PE-X, PN10 ł czonych przez zł    

  pod odbiorniki.ł 
 Instalacja centralnej ciepłej wody zrury PE-X/AL./PE-X, PN10 ł czonych przez zł   

 
    

 
                     

 





                   
 siednim budynku kotłowni do poszczególnych punktów 
     zaprojektowano z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 ł czonych przez zł     
 
 
Instalacji ciepłej wody przewidziano  rury PE-X/AL./PE-X, PN10 ł czonych przez zł 
 
     ciepłej  wody  jako dwuprzewodow  (cw + cyrkulacja)   zło     
    
              

                  typu  THERMAFLEX z powłok
      y  przepłuka 
     



       kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu łazienki  zło      
   odpływowych  z  poszczególnych  przyborów  sanita

  
  u kanałów biegn      rur i kształtek kanalizacyjnych PVC 

klasy SN8, stosowanych do budowy kanałów zewn 
 Na tzw. półpionach zaprojektowano napowietrzniki a
 Poziomy  układa 
 




                  wypływow    




Cało                 

     C i współczynniku przewodno           



  
(materiał 0,035 W/(m · K)

    
    
      
    
  


  

 

   centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody u 
uło  
  

 

  Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 
  Przewody ogrzewania powietrznego (uło  




  Przewody ogrzewania powietrznego (uło  




  


 

 
 

 


 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni      
  



 
     anki polietylenowej w płaszczu ochronnym z foli np.  



    

 

                 

  

  z materiałów niepalnych, zapewniaj  cie siły 

    

   

      



    

    

           

    na ł    



    

         kasety ogniochronne PROMASTOP®-I słu    

      cianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziur  

zwykłego lub z gazobetonu o grubo   

       one kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spełniaj

                   

    

    przed zało eniem kaset dokładnie wypełniona zapraw  

     

 

         tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
         
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 


    transportowane na samochodach o odpowiedniej długo ci. Kształtki nale  
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale   


 
   enia do „białego monta          

            
 


                  y składowa  

 


Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepln         

 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacj  

   dłu szego działania promieni słonecznych na otuliny z PE,  materiał ten nie jest 


Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie  płaszczyzny i kraw  
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do n 
 





  
Poł      

  cia zł czki O-Ring. Armatura zł        
     wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X zapewnia łatwy i 
 

Przed układaniem przewodów nale       
   

              
   
  

 
 wyznaczenie miejsca uło 
 
 
 zało 
 uło  
 wykonanie poł  

            adnych poł     
                  
     y wypełni  odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnien  
   osiowego ruchu przewodu. Długo       
                
 

             
  

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pio 

  
    


            

  
 y dokładnie odpowietrzy 
        bnych zładów badania szczelno        dego zładu 


     protokół.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
                 


prawidłowo  szych robót protokołem odbioru. 

     nało             
ki poprzeczne i wzdłu  
 

    

 
   

            
  
II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 da dostarczona partia materiałów powinna by   
     eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót został

spełnione. Je      nie zostało spełnione, nale            
 


     

        
 owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

     
   
                   


        protokół stwierdzaj         

elementów do prawidłowego monta 



   


    
 anami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
 
     ci wbudowanych materiałów (      

materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz 
 protokół przeprowadzenia próby szczelno ci całej instalacji, 

   
              

  
 protokoły z odbiorów cz    
  tkie zmiany i uzupełnienia), 
 protokoły bada  


 

9. PODSTAWA PŁATNO 
 ce płatno 

 
   owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 


 
           


         


 dzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badani
  


  


           
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynk








 







 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej K
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Techn   


1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana ja       


 
     


 



   
1.4.9. Kanały 
1.4.9.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do gra 
1.4.9.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odp 
1.4.9.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do poł  
1.4.9.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbie cieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.9.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbi cieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

 
zyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do ko
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
acyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w pl
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostyc
1.4.10.3. Studzienka poł  ł 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
    cieków, spływaj  ej poło onego kanału dopływowego do ni 
poło onego kanału odpływowego. 
 kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.10.6. Komora poł czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do ł czenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
   i zagł    
 cieków spływaj  ej poło onego kanału dopływowego. 
  cu kanału odprowadzaj  
  cieków opadowych, spływaj cych do kanału z utwardzonych 


  
  komory roboczej jest to odległo     dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przyk
  
1.4.11.2. Komin włazowy - szyb poł   cia obsługi 

1.4.11.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj   
1.4.11.4. Właz kanałowy - element 
     
ienki, przeznaczony do przepływu w nim 
  
 

  



   
 
 
 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
   
 pienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
  ci ich uzyskania - przez inne materiały lub element 
trwało  



      
materiałów i elementów okre  
zmniejszenia trwało    
 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisa 

 

    
 
     
 

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. z
   tkiem materiałów wyra 
  
 
  
  
 



            
 kiego. Odpływy z rur spustowych powierzchni dachowy       
 

 

            
powierzchni dachowych budynku stacji obsługi samoch         
 kiego. Do wł  
rewizyjne betonowe. Wł              
  
Odpływy z rur spustowych powierzchni dachowych zapr       
 



 

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Rury kanałowe. 
 na składowa  na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układaj  
Powierzchnie składowe powinny by  
W składowaniu poziomym pierwsz   y uło   na podkładach drewnianych. Nie przekracza  
składowania 1 m dla rur o     
  składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo   
   na spodzie. Kształtki i ł   składowane w sposób uporz 
        
   
   cymi od podło   składowane, stosowaniem 
niewła  dzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do  
    długotrwał   słoneczn 
 ródeł ciepła. W miejscu składowania zwróci   
  

2.4.2. Kruszywo na podło  

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podło u. Składowa 
   




 

   tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
   
czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów.
 
 biernych do wykonywania gł 
- spycharek kołowych lub g 
  
   
 

 
- systemowy szalunek płytowy, 
 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 


    transportowane na samochodach o odpowiedniej długo 
  
  cych w publicznym transporcie drogowym. Kształtki na  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale  

 
   
    


4.3. Włazy 
     


 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 

     


        y składowa 
 


Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinn   
 





 


         do odkładania ziemi, odwo  
   
 


  


    

Wykopy liniowe i obiektowe do gł    
pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne w

5.4. Przygotowanie podło 
 y układa  w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło  
wykonywania podło   
  ciowo piasek drobny) podło e pod kanał b 





  szczenie podło  
   szczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostał
    
     
  
 
 yty materiał do zasypki wykopu ponad warstw   parametrom podło 
  

 
   w temperaturze od 0°C do +30°C. Poł  
  
    
 
  
4) Układanie odcinka przewodu mo    tylko na przygotowanym podło u. Podło  
  układania przewodu, z piasku. 
    , aby osie ł czonych odcinków pokrywały si 
6) Przewód po uło     do podło a na całej swojej długo 
wył czeniem zł 
7) Zł   odsłoni  
   układane ze spadkiem podanym w dokumentacji techni
  kierunku uło enia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, 
10) ł 


5.5.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny 



- rodzaj materiału, 
 
 
   
  
   i układa     
 
  
3) Rury układa   

    

 

  zanych z wykonaniem przył  

 owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
 da dostarczona partia materiałów powinna by   
    eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót został
spełnione. Je   nie zostało spełnione, nale     
 


   jest metr wykonanego przył  
  


   
 owych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
     
  
  
    protokół stwierdzaj   
elementów do prawidłowego monta  
  cowego odbioru technicznego przył  
    
ianami i uzupełnienia w trakcie 





  ci wbudowanych materiałów (  
przez dostawców materiałów ), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych cz 
- protokół przeprowadzenia próby szczelno 
   
   
  
- protokoły z odbiorów cz    
 stkie zmiany i uzupełnienia ), 
- protokół bada  

9. PODSTAWA PŁATNO 
  ce płatno 

 
 
sanitarne i przemysłowe. 

   
 




  
 
  
 
 
 
  


PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa.



PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfiko


PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
 



